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Prizztech Oy on maakunnallinen elinkeinoyhtiö, jonka osakkeista
Nakkilan kunta omistaa 1,7 % eli 100 kpl, joiden nimellisarvo on 16
950 euroa. Prizztech Oy on tarjonnut osakkailleen, jotka ovat tehneet sen kanssa sopimuksen aiemmin pelkkää kokonaisasiakkuutta.
Nakkilan kunta on aiemmin ollut myös Prizztech Oy:n kokonaisasiakas, mutta on irtisanonut kokonaisasiakkuussopimuksensa vuonna
2013. Asiakkuuden irtisanomisesta huolimatta Nakkila on edelleen
yhtiön osakas.
Elinkeinotoimi on järjestetty kokonaisasiakkuudesta luopumisen jälkeen siten, että kunnalla on ollut oma osa-aikainen yrityskehittäjä, joka eläköityi 1.7.2020 alkaen.
Prizztech Oy:n palvelumallia on muokattu ja aiemman pelkän kokonaisasiakkuuden sijaan Prizztech Oy on kuntien kanssa neuvoteltuaan päätynyt palvelupakettimallin. Satakunnan Yrittäjät ja Prizztech
Oy ovat yhdessä sopineet mallista, jossa aloittavien yrittäjien neuvonta muiden kuin Prizztech Oy:n nykyisten kokonaisasiakkaiden
kanssa tuotetaan Satakunnan Yrittäjien toimesta. Prizztech Oy ja
Satakunnan Yrittäjät tarjoavat palvelua Uusyrityskeskuksen brändin
kautta. Oheismateriaalina esitys mallista.
Nakkilan sekä koko Satakunnan kannalta on välttämätöntä, että
maakunnassa olisi tarjolla hyvä alkavien yritysten neuvontapalvelumalli sekä kasvuyritysten palvelumalli. Nakkila on aiemmin ottanut
kantaa Prizztech Oy:n toimintamalliin siten, että se on perusrakenteeltaan oikean tyyppinen, koska palveluja voi ostaa osissa.
Alkavien yrittäjien neuvontapalvelua tuotetaan Uusyrityskeskus konseptin kautta. Palvelua tuottavat Satakunnan Yrittäjät ja Prizztech Oy
kumpikin omille sopimuskunnilleen. Vastiketta maksetaan asukaskohtaisesti 2 euroa asiakas alkavien yrittäjien palvelun osalta. Oheismateriaalina sopimusluonnos.
Nyt esitetty malli sopii Nakkilan käyttöön, mikäli elinkeinotoiminta järjestetään pysyvästi uudella tavalla siten, ettei omaa yrityskehittäjää
palkata. Esitetyn mallin kustannustehokas onnistuminen edellyttää
vähintään 50.000 asukkaan pohjaa ja siten kunnilta on pyydetty ennakkositoumus sopimukseen. Kunnista osa on jo alustavasti ilmoittautunut mukaan uuteen järjestelyyn, näitä ovat mm. Merikarvia,

Huittinen ja Eurajoki. Sopimus allekirjoitetaan ja tulee voimaan ensi
vuoden alkupuolella, kun konsepti on saatu valmiiksi.
Tällä hetkellä aloittavien yritysten neuvontapalvelujen väliaikaisesta
järjestäminen on sovittu Satakunnan Yrittäjien tytäryrityksen Yritystilin kautta. Järjestelystä päätettäessä edellytettiin Prizztech Oy:n tarjoaman vaihtoehdon selviämistä. Nyt vaihtoehdon selvittyä ja kun
toiminnan käynnistäminen edellyttää kuntien sitoutumista, on hyvä
tehdä ratkaisu siitä, että tärkeä elinkeinotoiminnan osa-alue saadaan
kustannustehokkaasti ratkaistua. Koska nyt valmisteltava sopimus
on voimassa vuoden kerrallaan, elinkeinotoiminnan uudelleen järjestely on mahdollista tarkastella uudelleen.
Yritysvaikutusten arviointi on tehty.
Taloudelliset vaikutukset: Aloittavien yrittäjien palvelujen osto yhdessä kunnanjohtajan työpanoksen kanssa aiheuttaa säästövaikutuksen
verrattuna aiempaan malliin.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Valtuutetaan kunnanjohtaja ilmoittamaan sitoumuksena Satakunnan
Yrittäjien ja Prizztech Oy:n Uusyrityskeskusbrändin alla tuotettavaan
malliin ja neuvottelemaan sekä allekirjoittamaan yhdessä hallintojohtajan kanssa Satakunnan yrittäjien kanssa aloittavan yrittäjän
neuvontapalvelusopimus.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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ote: Satakunnan yrittäjät ja Prizztech Oy
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